
ZARZĄDZENIE NR OR.0152-23/06 

BURMISTRZA BIAŁEJ  

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalania zasad ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych. 

 

                        Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

( Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 ze zm ) oraz § 12 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W celu zapewnienia możliwości sporządzenia sprawozdania budżetowego Rb-28S w 

zakresie zaangażowania środków budżetowych ewidencję szczegółową wg 

klasyfikacji budżetowej stanowią: 

- wydatki wykonane wg stanu kończący okres sprawozdawczy oraz podjęte 

zobowiązania obciążające plan finansowy. 

2. Podjęte zobowiązania powinny być ewidencjonowane i urealnianie na koniec każdego 

kwartału na podstawie sporządzonych zestawień wg klasyfikacji budżetowej. 

3. Dowodami źródłowymi zestawień stanowić mogą w szczególności: 

- wykazy wartości umów i decyzji – w przypadku z góry oznaczonych ich 

wartości, 

- wykazy wartości umów i decyzji sporządzonych w sposób szacunkowy – w 

przypadku umów i decyzji oraz innych postanowień o nieoznaczonych z góry 

ich wartości, 

- zestawienie wartości prognozowanych wydatków sporządzonych w oparciu o 

plany finansowe ( układ wykonawczy ), 

- inne zestawienia i korekty zwiększające lub zmniejszające stan podjętych 

zobowiązań na koniec każdego kwartału. 

 

§ 2 

 

Wartości o których mowa w § 1 stanowią podstawę do zapisów księgowych na koncie 998 – 

strona Ma. 

§ 3 

1. Ewidencję księgową dla kont syntetycznych pozabilansowych do kont: 

998 – zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, 

999 – zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat  

stanowią karty. 

2. Zapisy na kontach syntetycznych dokonywane będą na podstawie „PK” 

sporządzanych według klasyfikacji budżetowej. 

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Nr 11/2002 Burmistrza Białej z dnia 30 maja 2002 r. 

w sprawie ustalania zasad ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 


